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Drivhus för odlingslådor

Bygg enkelt ett drivhus som passar i din odlingslåda 120 cm x 80 cm. Skapar växthusklimat 

och skyddar från fåglar och skadedjur. 

• Enkelt att montera

• Högt nog för ex. tomater

• Kan öppnas från alla håll

 

• Busktomater

• Växthusgurka

• Gyllenbär ’Physalis pruinosa’

• Chilipeppar

• Basilika

• Squash

Tips från 

trädgårdsmästaren:
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Fakta
Drivhuset kan byggas med odlingskrage eller direkt på friland. Används odlingskrage kan 

växthuset placeras på hårt underlag som plattor eller betong. I dessa fall används stolpfästen. 

Stolpen är tillverkad i galvaniserad stålplåt belagd med UV-stabiliserad plast. Toppkoppling 

är tillverkad i UV-stabiliserad plast. Med trådhållarna kan tråd spännas upp i drivhuset för 

att ge växterna något att klättra på. 
Placera de 4 hörnstolparna med spets 
invändigt i hörnen på odlingskragen 
eller på friland. Skruva fast hörnstolpar 
med stolpfästen i kragen. Placera de 
längsta stolparna på mitt på gaveln mellan 
hörnstoparna. Se till att de kommer ner i 
marken ca 20 cm.

Fäst de tre stolparna med knopp i båda 
ändar i toppen på de stående stolparna.

Fäst de liggande takstolparna i toppen av 
de utplacerade väggstolparna. 

Koppla samman med de korta takstol-
parna.

Knäpp fast plasthuven med de medföljande 
plastklämmorna.

10-25 cm
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Ingående komponenter

Trådfäste (Svart) 

med

polyesterlina (Svart)

Plastklämmor för 

låsning av plast

Plasthuv med 

blixtlås

Stolpe 1200 mm med 

knoppar

Stolpe 1200 mm och 

1400 mm med topp-

koppling och spets

Stolpe 350 mm med 

toppkopplingar

8 st

5 meter

22 st 1 st 3 st 4 st 1200 mm 

2 st 1400 mm

4 st 350 mm

Odlingslådor beställs separat

     Art. Nr. 13593500000 (svart)

     Art. Nr. 13593505000 (natur)

     Art. Nr. 13592500000 (svart)

     Art. Nr. 13592505000 (natur)

Odlingslåda 600 x 800 mm Odlingslåda 800 x 1200 mm

Tillbehör:

Art. Nr. 13550050025 (odlingslåda beställs separat)

Art. Nr. 13550030025 (odlingslåda beställs separat)

Ingående komponenter

Stolpfäste med skruv

4 set


